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 ملخص: 
يران إىل حركة اجتماعية هذه الدراسة إىل استطالع حيثيات حتول األصولية الدينية يف إمن خالل سعى ن -

 وارد و مسار التأطري.واسعة، و ذلك من منظور النموذج النظري الثالثي: الفرصة السياسية، تعبئة امل
ارخيي بني املسجد لتحالف التاهناك ثالثة موارد سامهت يف تعبئة السخط خالل الثورة اإليرانية، هي: أوال  -

ت للتعبئة، و شهرة رجال الدين، و البازار، اثنيا مكانة املسجد كمركز للتعبئة، االحتفاليات الدينية كمناسبا
فتقوم على دعامتني اثنتني مها:  و اثلثا التشيع كإيديولوجية مقاومة للحكم الظامل. أما بنية الفرصة السياسية

نظيم أو على صعيد شكلت أمنوذجا حيتذى، سواء على صعيد الت ، و اليت1906-1905الثورة الدستورية 
عف املعارضة العلمانية املبادئ و األهداف. و السياق السياسي الذي مسح بتبلور معارضة دينية نظرا لض

 إيران على إرجاع األزمة اليت يفبشقيها، اليساري و الليربايل. يرتكز مسار أتطري احلركة االجتماعية الدينية 
 بعيته للقوى اخلارجية.ها اجملتمع اإليراين إىل عداء النظام الشاهنشاهي للهوية اإلسالمية، و تيعيش

 االجتماعية. الدين، األصولية، اإلسالم، الثورة اإليرانية، احلركاتالكلمات املفتاحية: 
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Abstract: 

- This study seeks to explore the reasons for the transformation of Iranian 

religious fundamentalism into a broad social movement. To achieve this 

objective, we have adopted the tripartite theoretical model: resource 

mobilization, structure of political opportunity, and the process of cultural 

supervision. 

- There are three resources that contributed to the mobilization of 

discontent during the Iranian Revolution: first, the historic alliance between 

the mosque and the bazaar, on the other hand, the status of the mosque as a 

center of mobilization, the religious festivals as gathering events; The 

structure of political opportunity rests on two pillars: the Constitutional 

Revolution of 1905-1906, which constitutes a model to be followed. And the 

political context that was favorable to the formation of a religious 

opposition, given the weakness of the secular opposition, whether leftist or 

liberal. The theoretical framework of the religious social movement in Iran 

focuses on the hostility of the Pahlavi regime towards the Islamic Identity 

heritage, and its preferences in terms of foreign policy. 

Keywords: Religion, Fundamentalism, Islam, Iranian Revolution, social 

Movements 

 قدمة: م.

ما من شك يف أن الدين ابت ميثل جماال خصبا للدرس املعريف يف أايمنا هذه. إن على مستوى العقائد،  -
مل يكن ممكنا لوال االزدهار الذي شهده  الطقوس أو التشكيالت االجتماعية ذات الصبغة الدينية. أمر

املضمون الديين يف خمتلف السياقات الثقافية و االجتماعية، فضال عن األدوار اليت صار يلعبها يف اجملال 
 االجتماعي العام، و هذا عالوة على دوره التقليدي يف احلياة اخلاصة لألفراد.

نة، حيث رأى أن القيم الدينية قد أسست ( بنظريته حول العلمMax Weberيشتهر ماكس فيرب ) -
ملمارسات اجتماعية معينة يف العامل احلديث، لكنها ستفقد مكانتها كمحفز لتلك املمارسات لصاحل قيم 
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دنيوية. و أطلق فيرب اسم "نزع السحر عن العامل" و على هذه العملية. أي انتصار التفكري العقالين املرتبط 
كري الديين املرتبط مبصاحل أخروية، أو انتصار العقل التقين األدايت على التفكري ابملصاحل الدنيوية على التف

. لقد بىن فيرب نظريته حول العلمنة على ما توصل إليه يف أطروحته (Baum.1996 :111-112 )املثايل
الرأمسالية و وجود جتانس بني منوذجني مثاليني: الشهرية حول األخالق الربوتستانتية، و اليت خلص فيها إىل 

الرؤية الدينية الربوتستانتية الكالفينية، و أكد وجود عناصر أخالقية حاضرة يف الكالفينية، ميكن أن ترجح 
 .(52: 2011مسامهتها يف إنشاء العقلية الفاعلة لرجل األعمال الرأمسايل احلديث" )أكوافينا و ابتشي. 

( يف اخلمسينيات و الستينيات Sécularisationمهدت أفكار ماكس فيرب النتشار نظرية العلمنة ) -
( أحد أبرز رواد نظرية العلمنة، و هي تعين يف نظره: Peter Bergerمن القرن العشرين. يعد بيرت بريغر )

" العملية اليت تفضي إىل حترير قطاعات اجملتمع و الثقافة من هيمنة املؤسسات و الرموز الدينية... يف 
مظاهر العلمنة يف ختلي الكنائس عن أمالكها املادية، مصادرة أمالكها العقارية،  اجملتمعات الغربية، تتجلى

الفصل بني الكنيسة و الدولة، إهناء سيطرة الكنائس على املؤسسات التعليمية... تراجع احملتوى الديين يف 
 .Berger")اإلبداعات الفنية، يف الفلسفة و األدب، و هنوض العلم كمنظور ال ديين مستقل إىل العامل

(. إن العلمنة يف نظر بيرت بريغر هي مسار اترخيي يشمل العامل أبسره، حيث بدأ ابلدايانت 113: 1973
اإلحيائية و السحر، مرورا ابلداينة اليهودية، وصوال إىل اإلصالح الربوتستانيت، فهذا األخري ميثل يف نظر 

اإلله. حيث ألغيت مجيع الوسائط بينهما ابستثناء بريغر املرحلة األكثر تطورا يف مسار الفصل بني الفرد و 
 النص املقدس، و الذي خيضع تفسريه يف هناية املطاف إىل اجتهاد الفرد.

أحدااث كثرية يف أحناء متعددة  لكن هذا التفاؤل مل يستمر طويال، فقد شهدت السبعينيات و الثمانينات -
من العامل، أحداث كان العامل الديين حاضرا بقوة فيها، إىل حد ترسيخ االعتقاد لدى الباحثني االجتماعيني 
أبن العامل يشهد بعثا للدين. بل إن بيرت بريغر نفسه أقر أبن افرتاضاته عن العلمنة كعملية اترخيية متيز العصر 

 .Hjelm)واقع يفيد أبن هناك منوا للفكر و املمارسات الدينية و ليس تراجعااحلديث كانت خاطئة، فال
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، حتول مفهوم االنبعاث الديين إىل مسلمة 1979. إثر قيام الثورة اإلسالمية يف إيران عام (07: 1996
يف أذهان اجلميع من ابحثني، و سياسيني، و وسائل إعالم. كما صار موضوعا للدراسات األكادميية و 

 حليالت السياسية.الت

سرعان ما ظهر اخلالف بني املهتمني هبذا الشأن حول التسمية اليت ينبغي إطالقها على موجة االنبعاث  -
الديين، ذلك أن وسائل اإلعالم الغربية دأبت على استعمال مصطلح "األصوليني" عند احلديث عن النخب 

وتستانتية احملافظة اليت نشأت يف العقود األوىل من القرن اليت قادت الثورة اإليرانية. مستعرية تسمية احلركة الرب 
العشرين يف الوالايت املتحدة األمريكية، و اشتهرت ابلتشديد على عصمة الكتاب املقدس، و معارضة 
النظرية التطورية. يف مقابل معارضة بعض الباحثني إلسقاط هذا املصطلح الذي نشأ يف بيئة ثقافية معينة 

ي إىل بيئات أخرى، عمل آخرون على جتريده من خصوصيته الدينية، و جعله مفهوما حتليليا على وقائع تنتم
 يتسع ليشمل مناذج من التفكري تنتمي إىل بيئات ثقافية متمايزة.

هناك اتفاق على أن احلركات األصوليات تناهض احلداثة، متجسدة يف العلمنة، و النزعة الفردية، و  -
ى أفراد تلك احلركات إىل استبدال النظام االجتماعي القائم، مبنظومة قائمة على التفكري النسيب. حيث يسع

التعاليم الدينية اليت يتبنوهنا، و هم يستهدون يف مشروعهم بنموذج وجد يف حقبة ذهبية غابرة. أو كما عرفها 
ات لدى هؤالء " عادة ذهنية يتبناها بعض أفراد اجلماعات الدينية، و تتجسد كاسرتاتيجيالبعض أبهنا: 

للحفاظ على هويتهم كجماعة متميزة عن غريها. بناء على إحساس خبطر يهدد تلك اهلوية يف العصر 
احلايل، لذا يقومون بتقويتها بواسطة عملية اسرتجاع انتقائي للعقائد و املمارسات من ماض مقدس. هذه 

حلاح براغمايت شديد: ذلك أهنا األصول اليت مت بعثها، ختضع للتعديل و تضفى عليها القداسة، حتت إ
ستستخدم كدرع يف مواجهة العدوانية احمليطة ابجلماعة، و األطراف اخلارجية اليت هتدد جبر اجلماعة األصولية 

 .(Marranci. 2009 :34)جنو بيئة غري دينية، ال دينية، أو بيئة جتمع بني القيم الدينية و غري الدينية"
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النزعات الدينية املتطلعة إىل التأثري يف الواقع االجتماعي، سواء بواسطة لإلشارة إىل األصولية مفهوم اعتمد  -
مشاريع تغيريية أو كاحبة للتغري، مؤسسة على مربرات و تفسريات دينية. و ابلتايل تكرس بشكل هنائي، 

جلتها وفق املقارابت النظر إىل األصولية الدينية ابعتبارها حركة اجتماعية، و فتح اجملال أمام إمكانية معا
النظرية للحركات االجتماعية، و حتديدا النموذج ثالثي الدعائم: تعبئة املوارد، بنية الفرصة السياسية، و 

 عمليات التأطري.

إن وضع حركة اجتماعية ما حتت جمهر تلك املقارابت يسمح لنا بكشف العوامل املوضوعية اليت جعلت  -
و ذلك من خالل توضيح: السياق التارخيي ) االجتماعي السياسي و  من قيام تلك احلركة أمرا ممكنا،

االقتصادي( الذي ظهرت يف ظله، كيفية تعبئة األعضاء و التنسيق بينهم، املضامني الفكرية للحركة، و 
 مسوغات قيامها.

تماعية هذه الدراسة إىل استطالع حيثيات حتول األصولية الدينية يف إيران إىل حركة اجمن خالل سعى ن -
واسعة، أفضت إىل إسقاط نظام سياسي، و ذلك من النموذج النظري الثالثي للحركات االجتماعية الثالث: 

 الفرصة السياسية، تعبئة املوارد و مسار التأطري.

 مدخل نظري: أوال:
ميكن مجع نظرايت احلركات االجتماعية املعاصرة حتت ثالثة عناوين أساسية، هي: نظرية تعبئة املوارد،  -

 بنية الفرصة السياسية، و مسار التأطري. و فيما يلي شرح ألهم مبادئ كل واحدة منها.

 تعبئة املوارد: -1
رد ابالعتماد على نظرية ( مصطلح تعبئة املواMcarthy and Zaldصاغ كل من ماكارثي و زالد ) -

االختيار العقالين، حيث أهنما يراين يف احلركات االجتماعية اجلماهريية امتدادا طبيعيا للممارسات السياسية 
املؤسسية. و هي تتميز حبلقات متعاقبة من توهج االحتجاج و مخوده، و يراين أن كثريا من نشاطات احلركة 
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جر، و هم بذلك موظفون يف منظمات رمسية. حيث يتمثل عملهم يضطلع ابإلشراف عليها أفراد يعملون أب
 .Klandermans & Roggeband)يف مجع، توزيع، و إدارة املوارد املادية و املعنوية للحركة

. إذن ففهم احلركات االجتماعية ال ينبغي أن يقتصر على النظر من منظور األفراد املشاركني (34: 2010
ضا اإلحاطة بنشاطات الرواد الذين يقومون إبدارة احلركة، و تعبئة األعضاء، فيها، بل ينبغي أن يشمل أي

 عرب نشر السخط إزاء الوضع القائم، و صياغته يف شكل مطالب و احتجاجات.

 :(Snow et al. 2004 :128د)أنواع املوار  -
اجملتمع على  املوارد املعنوية: تشمل الشرعية و اليت تنبع من خارج احلركة، أي من جهات توافق -1

 أهنا مصادر للشرعية، إضافة إىل الدعم التعاطفي، التضامن، الشهرة.
املوارد الثقافية: هي األدوات املفاهيمية و املعارف املتخصصة، و املهارات املستخدمة يف الرتويج  -2

 ألفكار احلركة، و تنظيم أفعاهلا اجلماعية )الوقفات، االعتصامات، املسريات و املظاهرات(.
املوارد االجتماعية التنظيمية: تشمل البىن التحتية، أي املرافق العامة على غرار شبكة الربيد، الطرق،  -3

األرصفة ... الشبكات االجتماعية: املنظمات املرتابطة بعالقات قوية و اثبتة. املنظمات: الرمسية و غري 
 الرمسية.

ا خدمة للحركة، اخلربة اليت حيوزها أعضاء احلركة، املوارد البشرية: اجلهود املبذولة أو املمكن بذهل -4
 املهارات اليت ميتلكوهنا، و رصيد التجارب السابقة كمشاركني و فاعلني يف حركات اجتماعية.

املوارد املادية: إما أموال أو موارد عينية كامللكيات العقارية، املكاتب، األجهزة و األاثث، املركبات،  -5
  املؤن املختلفة...

 بنية الفرصة السياسية: -2
ظهرت نظرية الفرصة السياسية أو نظرية املسار السياسي، يف مسعى للتنبؤ بتوقيت ظهور احلركات  -

 .Meyer)االجتماعية، مدهتا الزمنية، حمتواها، و نتائجها احملتملة يف ظل السياقات املؤسسية املختلفة
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ملقارنة ملدى االنفتاح أمام املشاركة السياسية . استخدم املصطلح ألول مرة يف الدراسة ا(128 : 2004
أن أعمال الشغب يف (Peter Eisinger) يف احلكومات احلضرية يف الستينيات. لقد وجد بيرت إيسنغر 

املناطق احلضرية ترتكز بشكل أكرب يف تلك اليت تزاوج ما بني فتح الباب أمام املشاركة الشعبية أحياان و 
 .(Bryant &  Peck. 2007:543)سدها يف أحيان أخرى

إن املكوانت االجتماعية املقصاة من املشاركة السياسية ستنضم إىل احلركات االجتماعية، إذا أدركت  -
، فإهنا ستختار وجود قدر من التسامح. أما تلك اليت اعتادت املشاركة يف املمارسات السياسية املمأسسة

سبيل االحتجاج إذا رأت ما يهدد استمرار امتيازاهتا السابقة )حرماهنا من املشاركة السياسية و إقصائها(. 
مع تصاعد القمع من احملتمل أن يرتاجع الناشطون مؤقتا، يف انتظار توفر فرصة أقل كلفة للعودة جمددا 

شاركة السياسية أمام أعضاء احلركة االجتماعية، على لالحتجاج. كما أن قيام السلطات إباتحة إمكانية امل
شكل مشاورات، مفاوضات، أو انتخاابت، سيؤدي دون ريب إىل إضعاف احلركة االحتجاجية. ذلك أن 
النشطاء سيختارون الوسائل األقل كلفة، فضال عن أنه سيضعف من جاذبية االحتجاج و تقويض األمل 

 .(Bryant &  Peck. 2007:134)يف فعاليته

حدد الباحثون املتغريات املستقلة التالية عناصر للفرصة السياسية: احتجاجات منظمة يف املاضي، االنفتاح  -
اإليديولوجي للدولة و تنوع مواقف األحزاب السياسية، تغري السياسات العامة للدولة، التحالفات بني قوى 

لدولة من قبل القوى و املنظمات العاملية، داخل اجملتمع و أخرى خارجه، القيود املفروضة على سياسات ا
إمكانيات الدولة فيما يتعلق ابلقوة القمعية اليت تتوفر عليها و توزيعها اجلغرايف، نشاطات معارضي احلكومة، 
و أخريا إدراك النشطاء لوجود فرصة سياسية. هذه املتغريات ميكن االستعانة هبا يف تفسري العناصر التالية: 

ات، تبين اسرتاتيجيات و تكتيكات معينة، تشكل املنظمات، التأثري على السياسة تعبئة االحتجاج
 2007:138Peck  &Bryant .)العامة

 . 

 مسارات التأطري: -3
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( يستخدم Framingيتعلق هذا العنصر ابجلانب اخلطايب و الرمزي للنزاع السياسي. فمصطلح التأطري ) -
)الشعارات اجلاذبة، الكتاابت و الرموز(، اليت تستخدمها احلركة االجتماعية  لوصف: التربيرات و اإلغراءات

من أجل جذب األعضاء و املوارد. إن األطر الثقافية هي املظلة اليت جتتمع حتتها املعاين اليت يضفيها أعضاء 
 احلركة على أفعاهلم، و هي اليت يستقي منها األعضاء اجلدد مسوغات انضمامهم و مشاركتهم يف

. تعد وسائل اإلعالم وسيطا أساسيا يف نشر خطاب احلركة و (Beck. 2008 : 1569)نشاطاهتا
مكوانت إطارها الثقايف، لكن أطر التعبئة ليس اثبتة فهي تتغري نتيجة التفاعل مع الدولة، النخب و احلركات 

ية )التكتالت(، اخلطاابت، املناوئة. يقوم املنظمون إبنشاء أطر ألفعاهلم اجلماعية عرب: مواردهم التنظيم
القصص، األغاين، و يتم إذاعتها بني الناس بواسطة وسائل اإلعالم املختلفة. يتضمن هذا الوعي: اهلوية 
الثقافية للحركة، الرموز، القيم و املعايري االجتماعية هلا، اإليديولوجيا و املعاين املشرتكة املستمدة من املروايت 

(. إن جوهر التأطري يكمن يف تثبيت اإلحساس اجلماعي ابألزمة و Gregg. 2013 :05التقليدية )
 األمل يف جتاوزها، و ضرورة القيام جبهد مجاعي على هذا الصعيد.

 التأطري و اهلوية اجلماعية: -
( أن اهلوية اجلماعية هي تعريف مشرتك و تفاعلي منجز من قبل عدة أطراف Melucciيرى ميلوتشي ) -

ت البسيطة أو جمموعات يف املستوايت األكثر تعقيدا(، و يتضمن غاايت األفعال، ميدان )أفراد يف املستواي
، كما ميكن تعريفها على أهنا   (Laraňa et al. 1994:15 )الفرص و القيود، الذي تتم فيه تلك األفعال"

 حصيلة معايري العضوية املتوافق عليها، األفكار املتبناة و النشاطات املطلوب تنفيذها.
هناك صلة وثيقة بني اهلوية و االستعداد للمشاركة يف احلركات االجتماعية، فكما يقول غاميسون  -
(David Gamson فإن "املشاركة يف احلركات االجتماعية يقتضي يف الغالب، زايدة عناصر اهلوية )

لذات هبيئتها الشخصية لتشمل تفضيالت هوايتية جديدة مستقاة من إطار احلركة ذاهتا، و يصري حتقيق ا
 .Snow & Benford)اجلديدة مقتضيا املشاركة يف نشاطات احلركة االجتماعية، و االلتزام خبياراهتا"

2000 :631). 
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 اجلزء التطبيقي: اثنيا:
 تعبئة املوارد يف الثورة اإليرانية: -1
( التحالف التارخيي بني املسجد 1هناك ثالثة موارد سامهت يف تعبئة السخط خالل الثورة اإليرانية، هي:  -

( مكانة املسجد كمركز للتعبئة، االحتفاليات الدينية كمناسبات للتعبئة، و شهرة رجال الدين، 2و البازار، 
 يف مقاومته. ( التشيع كإيديولوجية مقاومة للحكم الظامل و متجيد االستشهاد3

 التحالف بني رجال الدين و البازار: -1-1
أو البازار كما يسمون يف إيران،  الثورة اإليرانية على التحالف التقليدي بني رجال الدين و التجار قامت -

و كانت طبقة التجار هي األكثر مسامهة يف خزينة املؤسسة الدينية، الواجبات املالية املفروضة على األفراد 
يف املذهب الشيعي بينما يعتمد التجار على العلماء يف ما يتعلق ابلفتاوى، و إبرام العقود و املواثيق املختلفة 

ة )الزواج، الطالق ...(، و التحكيم يف اخلصومات اليت تنشأ بينهم، و من املعروف يف سواء جتارية أو مدني
التاريخ اإليراين أن كال من الطرفني كان يلجأ إىل اآلخر يف حال تعرضه ملضايقات من قبل الدولة. إذ كان 

ابت. جتلى هذا العلماء هم الصوت املعرب عن مظامل التجار، فيما يظهر البازار تضامنه بواسطة اإلضرا
التحالف التارخيي يف اإلضراابت اليت شنها التجار تضامنا مع احملتجني و دعما ملطالب رجال الدين و على 

 : Parsa.1991)رأسهم قائد الثورة آية هللا روح هللا اخلميين، و كذلك متويل الفعاليات االحتجاجية
212). 

 املسجد، املناسبات الدينية و رجال الدين: -1-2
، حيث صدر مقال يف إحدى اجلرائد احلكومية يتضمن عبارات 1978أتى احلادث األول يف يناير  -

مهينة يف حق آية هللا اخلميين، إثر ذلك اتفق الطلبة مع رجال البازار على تنظيم احتجاج يف مدينة قم، 
 ملتظاهرين.حيث توجه احلشد إىل مركز الشرطة، اليت أطلقت النار فأوقعت قتلى و جرحى يف صفوف ا
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يف أربعينية قتلى مظاهرة قم، نظمت مظاهرات يف عدة مدن إحياء لذكراهم، أصرت السلطات على قمع  -
االحتجاجات و أدى سقوط قتلى جدد إىل إجياد مناسبة لتنظيم احتجاجات أخرى يف املستقبل و هكذا 

 توالت االحتجاج القمع فاالحتجاج ضمن متوالية ال تنتهي.
رمضان، أقيمت مظاهرات و مسريات يف أهم املدن  21ء ذكرى مقتل اإلمام علي، يف مبناسبة إحيا -

نظمت أوىل املظاهرات الضخمة  1978سبتمرب  04اإليرانية، أما يف اليوم األول من عيد الفطر املوافق لـ 
ا يف طهران، بعد إقامة صالة العيد توجهت احلشود صوب إحدى ميادين جنويب طهران للتجمع هناك. أم

 10و  09من شهر ديسمرب و اللذين تزامنا مع يومي  11و  10أضخم املظاهرات فقد نظمت يومي 
 حمرم أي ذكرى استشهاد احلسني قام مئات اآلالف ابلتظاهر يف طهران.

يقول مهدي ابزرغان أحد انشطي الثورة اإليرانية أن املساجد كانت آمنة أكثر من أي مكان آخر، و  -
. تنبع أمهية (Foran. n.d :57)ن فيها للنقاش و التخطيط لالحتجاجات املستقبليةلذلك كانوا جيتمعو 

املساجد يف التعبئة من كوهنا توفر ملتقى جيمع أفرادا ذوي ذهنيات و أمناط تفكري متشاهبة، و ذلت األمر 
نظيم ميكن قوله عن احلوزات العلمية الدينية. و بنهاية الثورة، كانت شبكة املساجد استخدمت يف ت

املظاهرات، تنسيق اإلضراابت العامة، توزيع الطعام، أتمني املناطق اجملاورة هلا، توزيع األسلحة على املتطوعني 
 .(Foran :n.d : 64)يف األايم األخرية

نشر املعرفة الدينية و تسيري شؤون  عن إذ هو املسئولن اإلمام حيتكر السلطتني الدينية و السياسية، إ - -
الناس الدنيوية، عرب قيادته للدولة. إن هذا النموذج حتقق يف إمامني اثنني من األئمة اإلثىن عشر )علي بن 
أيب طالب مث ابنه احلسن قبل أن يصاحل معاوية(، أما من أتوا بعدمها فقد جسدوا السلطة الدينية فحسب، 

أبيدي احلكام األميني و العباسيني، و مل يواجه األئمة حكام أزمنتهم معلنني بينما كانت السلطة السياسية 
 . و إن كانوا ال يرون هلم شرعيةأحقيتهم ابحلكم، حىت

حبلول الغيبة الكربى و وفاة آخر وكيل لإلمام املهدي، فقد الشيعة مصدر املعرفة الدينية، لكن احلاجة  -
جدت مسوغا لتدوين أحاديث األئمة، و ميكن اجلزم أن املرحلة التالية امللحة إىل العلم ابألحكام الفقهية، أو 
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لبدء الغيبة كانت مرحلة إخبارية، حيث تلخصت وظيفة رجال الدين يف تدوين األحاديث و نقلها للعامة، 
لى مث ظهر العلماء األصوليون، لكن الوظيفة العامة للفقهاء مل تتعد تبليغ األحكام الشرعية، بينما استمروا ع

موقفهم السليب خبصوص وظيفة اإلمام السياسية، أي رفض الوالء للدول القائمة آنذاك، و اجتناب التعامل 
 مع ممثليها.

إن الفراغ الكبري الذي أحدثته غيبة اإلمام على مستوى القيادة الدينية و السياسية للشيعة، كان األساس  -
يع سلطات الفقهاء و إسنادهم وظائف أكرب من الذي قامت عليه نظرايت و اجتهادات، كان هدفها توس

 .اجتهادات الشيخ املفيد خبصوص "نيابة الفقهاء عن اإلمام": يتربز يف هذا اجملال ه ةجمرد اإلفتاء. أبرز نظري
تطبيق  هيئمة القائلة أبن املهمة األساسية لأل ينطلق تعريف املفيد لوظائف الفقهاء، من املسلمة الشيعية -

أحكام الشريعة اإلسالمية، فبذلك وحده تتحقق مصاحل املسلمني، بناء على ذلك يرى املفيد أن على الفقهاء 
أن ال يكتفوا ابإلفتاء بل عليهم أن ينخرطوا يف مؤسسات الدولة )حىت و إن كانت غري شرعية(، و ذلك 

م، و أهم وظيفة يضيفها املفيد إىل اإلفتاء حىت ال تضيع مصاحل الناس أو على األقل تقليل األضرار الالحقة هب
هي القضاء، و هي وظيفة تتطلب اتصاال بني الفقيه و الدولة، فالقاضي يف الدول اإلسالمية كان يعترب وكيال 

حيل املفيد هذه املعضلة ليس إبضفاء شرعية على الدول  ، بينما الشيعة ال يعرتفون بشرعية احلاكم.للسلطان
هنم ينوبون عن اإلمام يف حفظ مصاحل أبلب من الفقهاء املتصدين للقضاء، أن يفرتضوا طن يالقائمة، بل أب

الناس عرب تطبيق احلدود و تنفيذ األحكام املالية خاصة تلك املتعلقة ابملرياث، و ليسوا نوااب عن احلكام 
ريا من قبله يف ظاهر الظلمة، يقول املفيد: "و من أتمر على الناس من أهل احلق بتمكني ظامل له، و كان أم

دون املتغلب من  –الذي سوغه ذلك، و أذن له فيه  –احلال، فإمنا هو أمري احلقيقة من قبل صاحب األمر 
 سلطةبدءا من هذه املرحلة تعززت  و صاحب األمر هو اإلمام الغائب. ،(812)املفيد،  أهل الضالل"

عن اإلمام املعصوم الغائب يف قضاء حوائج  ، حيث صار انئباو اتسع نطاق صالحياتهعامة على الالفقيه 
 .الناس و قيادهتم دينيا و سياسيا



 م2020 جانفي 15 بتاريخ    01العدد 16لد نثروبولوجية األديان اجملجملة أ     

ISSN/2353-0197   EISSN/2676-2102 

141 

 

ساهم العلماء يف توفري أماكن التعبئة، فالقادة الدينيون الكبار على غرار آايت هللا: شريعتمداري،  -
فقد مسحوا  غلبايكاين، روحاين و حائري يزدي، قاموا برعاية مراسم إحياء أربعينيات من قتلوا يف املظاهرات،

للمساجد اليت تقع يف دائرة إشرافهم، أبن تسخر مرافقها يف هذه الفعاليات. يف مدينة يزد قاد االحتجاجات 
آية هللا حممد صدوقي، أحد أتباع اخلميين، و يف جنف آابد ابلقرب من أصفهان دفع النضال السياسي 

د مهدي رابين توىل مهمة إصدار الكبري الذي متيز به حسني علي منتظري السلطات إىل سجنه. حمم
ين آخر هو علي خامنئي )مرشد دت يف إحدى البلدات الصغرية، رجل البياانت و قيادة االحتجاجا

 .(Arjomand. 1984 :181)اجلمهورية احلايل( كان نشطا يف مدينة إيرانشهر اليت نفي إليها

 اإليديولوجية الشيعية املتمردة: -1-3
ميكن اعتبار الفكر الشيعي كمورد إيديولوجي للحركة االحتجاجية، و خاصة الرصيد املتمرد على سلطات  -

الدولة، حيث أن الشيعة حيصرون شرعية احلكم يف األئمة املعصومني من نسل علي بن أيب طالب، أما 
 ، مغتصبون حلق اإلمام.نيغريهم فحكام ظلمة غري شرعي

ال ميكن أن خترج عن بيت علي بن أيب طالب، حيث تبدأ سلسلة اإلمامة منه  يؤمن الشيعة أن اإلمامة -
ميالدية، و سيظهر جمددا يف آخر  874و تنتهي عند اإلمام الثاين عشر حممد املهدي، الذي اختفى سنة 

. فاإلمام يف نظر الشيعة ال ينتخب من قبل األمة، بل إن تعيينه مقيد بوجود (2016)سعدي.  الزمان
نصيب اخلليفة أمر إهلي، ال دخل للبشر فيه. إذ لو ترك تعيني خليفة املسلمني النتخاب األمة و نص، فت

اختيارها، لكان ذلك اباب لسيادة النزاعات و اخلالفات بينهم، نتيجة اختالف ميوهلم و عصبياهتم. أما 
اد و التنكيل اليت حدثت مهادنة الشيعة للحكام على مر التاريخ فلم تكن إال تفاداي لتكرار وقائع االضطه

 يف املاضي من جهة، و انتظارا للفرصة الساحنة من جهة أخرى.
هذه التقاليد جتد منبعها يف وقائع اترخيية مرتبطة برموز اإلسالم الشيعي، و على رأسهم اإلمام الثالث  -

فرا إىل العراق م، بينما كان مسا 680احلسني بن علي الذي قتل على أيدي جنود الدولة األموية يف عام 
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 من أجل قيادة ثورة ضد احلكم األموي. و منذ ذلك احلني توترت العالقة بني احلكام و الطائفة الشيعية
 و شكلت هذه الواقعة بذرة لثورات متتالية للشيعة يف العهدين األموي و العباسي. .بشكل مستمر

 

 بنية الفرصة السياسية يف الثورة اإليرانية: -2

ضد استبداد الدولة القاجارية، و رغم أن  1906-1905الثورة الدستورية: اليت قامت بني سنيت  -2-1
هناك أسباب عميقة خلفها تعود إىل أواخر القرن التاسع عشر، إال أن الدوافع املباشرة اليت فجرت 

 االحتجاجات الشعبية مل تتبلور إال يف السنتني املذكورتني.

، و كان السبب املباشر حماولة السلطات 1906احلامسة يف شهر حمرم صيف سنة اندلعت االحتجاجات  -
القبض على أحد رجال الدين احملرضني على حتدي احلكومة. بعد قبض السلطات على رجل  الدين و 
بعض املعارضني اآلخرين، قامت جمموعة من طلبة العلوم الدينية بتنظيم مسرية  حنو مركز الشرطة، ردت 

طالق الرصاص فأردت أحدهم قتيال، تبني أنه حيمل لقب "السيد" أي أنه ينحدر من ساللة النيب األخرية إب
.  ردت املعارضة بتنظيم مظاهرتني كبريتني، (Abrahamian. 1982 :84)حممد صلى هللا عليه و سلم

ي ابصطحاب حيث قام رجال الدين األكثر شهرة يف طهران السيد عبد هللا هببهاين و السيد حممد طباطبائ
قعة اأسرهم، و وكالئهم و حنو ألفني من طلبة العلوم الدينية برتك العاصمة و التوجه صوب مدينة قم الو 

جنوب طهران. أعلن القادة الدينيون أن العاصمة طهران ستبقى حمرومة من خدماهتم )اإلشراف على العقود 
الب هي: إقالة حاكم طهران، فصل مدير املختلفة: الزواج، الطالق ...( حىت ينفذ الشاه مجلة من املط

 (، تطبيق الشريعة اإلسالمية و إقامة دار للعدالةNaus  اجلمارك البلجيكي )انوس

يف هذه األثناء، قام أفراد البازار بطهران بتنظيم اعتصام يف حديقة البعثة الربيطانية الواقعة مشايل العاصمة.  -
قرب بواابت القصر امللكي، و كذلك أمام مقر البعثة الربيطانية. و مبوازاة ذلك، مت تنظيم مظاهرات نسائية 
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قامت اللجنة املشرفة على تنظيم االعتصام إبضافة مطلب جديد لالئحة املصاغة سابقا، أال و هو انتخاب 
، بعد ثالثة أسابيع من االعتصامات،  (Abrahamian.1982 :85)جملس أتسيسي يعد دستورا للبالد

 هرات، أصدر الشاه أمرا ملكيا يقضي ابلدعوة النتخاب جملس أتسيسي.اإلضراابت و املظا

 تفكك املعارضة العلمانية: -2-2
و هي تتألف أساسا من احلزب الشيوعي و اجلبهة الوطنية. هناك ثالثة عوامل أدت إىل تفكك احلزب  -

 ة اإليرانية.الشيوعي اإليراين )حزب توده أي اجلماهري(، و اهنيار مكانته يف الساحة السياسي
الذي ينص على سجن كل من  1931: مت تطبيق قانون سنة 1953القمع األمين يف أعقاب انقالب  -أ

أعضاء القاعدة احلزبية مل يسلموا من التضييق، إذ مت  يشتبه أو يثبت انضمامه إىل احلزب الشيوعي، و حىت
مناضال،  40فصل الكثري منهم من وظائفهم و سجن بعضهم ملدد قصرية و متوسطة، و مت اغتيال حنو 

 آخرين ابلسجن املؤبد. 200حىت املوت، و مت احلكم على  14فيما مت تعذيب 
ادها أن احلزب الشيوعي ليس إال جمموعة من الدعاية املغرضة: عملت السلطات على تعميم صورة مف -ب

اجلواسيس و العمالء، الذين يعملون لصاحل االحتاد السوفيايت، و ضد مصلحة الوطن. كما استغل النظام 
 توجس املتدينني من الشيوعية و اإلحلاد، ليجعل من حزب توده عدوا لألمة اإليرانية و عدوا لإلسالم.

تيجة للقمع األمين شديد، عاىن احلزب من عدم املقدرة على إجياد مصاعب تنظيمية داخل احلزب: ن -ج
قيادات تستطيع إدارة احلزب يف ظل ظروف قاسية، فقد أجربت العديد من القيادات التارخيية على االستقالة 
أو تعليق نشاطها السياسي أو حىت االنتقال إىل املنفى، فيما مت إعدام بعضهم من قبل السلطات اإليرانية. 

. 1966، و 1965، 1964يف ضافة إىل ذلك، شهد احلزب انشقاقات عدة يف صفوفه إ
(Abrahamian.1982 :451)  

على أيدي جمموعة من املعارضني بقيادة الدكتور حممد مصدق،  1949اجلبهة الوطنية: أتسست يف سنة  -
الدكتور مصدق إىل  دخلت اجلبهة الربملان بكتلة معتربة، و متكنت من إيصال رئيسها 1950و يف سنة 
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الذي دبرته املخابرات  1953منصب رئيس الوزارة، لكنه مل يستمر طويال إذ مت عزله إثر انقالب سنة 
األمريكية. بعد هذا بدأ طور ضعف اجلبهة و اهنيارها حتت وطأة غلق ابب املشاركة السياسية أمام املعارضني، 

لموالني له، مث ليف االنتخاابت الربملانية متاحا فقط و استئثار الشاه مبعظم السلطات، حيث بقي الرتشيح 
مت السماح الثنني من املقربني من  املقابل بذريعة دعمها للخميين. يف 1963يف سنة  ت اجلبهة رمسياحظر 

الشاه شخصيا، بتشكيل "احلزب الوطين" و حزب "الشعب"، ليتم استبدال األول حبزب "إيران اجلديدة" يف 
حتولت إيران إىل دولة احلزب الواحد، بعد إعالن الشاه حل حزيب  1975و يف سنة أواسط الستينيات، 

"الشعب" و "إيران اجلديدة" و دجمهما يف حزب واحد مساه "حزب البعث" )رستاخيز(، لتتحول إيران 
 بشكل رمسي إىل دولة مشولية ذات حزب واحد.

 أتطري الثورة اإليرانية: -3
يرتكز اإلطار الثقايف للحركة االجتماعية الدينية يف إيران على أربعة دعائم رئيسية، هي: إيضاح أسباب  -

األزمة اليت يعيشها اجملتمع اإليراين ممثلة يف عداء النظام الشاهنشاهي للهوية اإلسالمية للمجتمع اإليراين، و 
ه، أتكيد الطابع الديين لغاايت الثورة. نستطيع تلمس تبعيته للقوى اخلارجية، إجياد التسويغ الديين للثورة ضد

جتليات تلك املظامل و املطالب على املستوى األساسي للتأطري املتمثل يف بياانت و تصرحيات اخلميين ابعتباره 
الشخصية األساسية يف قيادة الثورة، و على املستوى التفاعلي احلواري الذي يتضمن الشعارات و اهلتافات 

 سريات، و املناشري اليت توزع أثناء االحتجاجات.أثناء امل

 عداوة النظام للهوية اإلسالمية: -3-1
سعى اخلميين إلظهار الشاه شخصيا يف صورة العدو لإلسالم، مستغال سياسات األخري العلمانية، فبعد  -

إلغاء االستناد إىل التقومي اهلجري و استبداله بتقومي يبدأ بقيام اإلمرباطورية الفارسية، صرح اخلميين قائال: " 
سالم، فالتخلي عن التقومي اهلجري هو اعتداء لقد أبطل العمل ابلتقومي اإلسالمي، إنه يف احلقيقة معاد لإل

على حق النيب صلى هللا عليه و سلم، و لذلك مل يتورع عن مهامجة املدارس الدينية يف قم... و ألنه يهدد 
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مصاحل املسلمني و يعادي تعاليم اإلسالم، خدمة ملصلحته و مصلحة أتباعه، فإن من واجب األمة الثائرة 
. إن استبدال التقومي (Algar. 1981 :242)و حتديها للشاه حىت إسقاطهمجعاء أن تواصل نضاهلا 

اهلجري ليس إال حلقة يف سلسلة عداء النظام لإلسالم على مدى عقود طويلة، هذا العداء أدى إىل نتائج 
 وخيمة على اجملتمع اإليراين، ففي إحدى املناشري اليت وزعت أثناء الثورة جند تنديدا ابلسياسات الثقافية
للشاه اليت تسببت يف قطع صلة األفراد بتقاليدهم الدينية و الوطنية... األمر الذي أدى إىل توهني العالقات 

 .(Arjomand : 1984 :183)االجتماعية و االهنيار األخالقي للمجتمع

 التبعية للقوى اخلارجية: -3-2
و الربيطانية، و الذي أفضى إىل الذي دبرته املخابرات األمريكية  1953يذكر اخلميين ابنقالب سنة  -

إفشال التجربة الدميقراطية و أعاد للشاه سلطاته الالحمدودة، قائال إن "أمريكا هي من وضعت حممد رضا 
على سدة احلكم كشاه إليران، خدمة ملصاحلها، و لذلك عمل على جعل البالد مستعمرة 

اليت تفرضها الدول العظمى على إيران،  . هذا األمر مهد للوصاية غري املباشرة(Algar:215)أمريكية"
و حتمي النظام من غضب الشعب و تتسبب يف استمرار معاانته من الفقر، يف ظل النفقات الضخمة اليت 

 .(Algar :221)ختصص لدفع أجور املستشارين األمريكيني على وجه التحديد
و لكن أيضا من أجل استغالل إن السيطرة األجنبية على إيران هتدف إىل مصادرة قرارها السياسي  -

مواردها و ثرواهتا الطبيعية اليت أييت النفط يف مقدمتها، و "مادامت األايدي اجملرمة للقوى الغربية الكربى 
املتعطشة للنفط تعمل يف إيران، فإن أبواب السعادة و احلرية ستظل مغلقة يف وجه الشعب اإليراين... إن 

الل يسده أولئك البيادق و من حيركهم، لذلك جيب عليكم أيها األحبة طريق السعادة، و احلرية، و االستق
. بل لقد وصلت التبعية السياسية إىل حد التفريط يف (Algar :239)أن تشتتوا صفوفهم و تنقذوا البلد"

 .(Algar :252)الزراعة كمورد اقتصادي اسرتاتيجي حلساب االسترياد من الدول الغربية
 مت ترديدها و الالفتات اليت رفعها من قبل احلشود خالل الثورة اإليرانية، تعكس كثري من الشعارات اليت  -

روح السخط على النفوذ األجنيب، حيث ابت نظام الشاه يصور على أنه وكيل يرعى مصاحل األجانب يف 
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لك البلد، من تلك الشعارات: " سندمر النفوذ األمريكي يف إيران، املوت لكلب أمريكا، اشنقوا هذا امل
 . (Munson. 2003 : 43)األمريكي"

عربت املناشري أيضا عن حالة السخط من وجود املستشارين و املوظفني األمريكيني، حيث جاء يف  -
منشور وزع مبدينة أصفهان: " إن شعب أصفهان يرى أبم عينيه كيف أن أقلية أجنبية و ابلتعاون مع عمالئها 

تدمري ثروته املعنوية و الروحية، و كيف أهنا غمرت املدينة ابلعاهرات،  احملليني، تقوم بنهب موارده املادية و
 .(Arjomand :184)و كل نفاايت اجملتمع الغريب"

 خامتة:        
هذه الدراسة الوقوف على العوامل اليت أدت إىل حتول األصولية الدينية ابعتبارها تيارا  حاولنا من خالل -

جمموعة من األفراد الذين يتشاطرون ذات األفكار الدينية، و يتكتلون يف تنظيم هبدف الهوتيا يتألف من 
مواجهة القوى اليت هتدد خصوصيتهم الثقافية الدينية، و على رأسها القوى العلمانية. حتوله إىل حركة 

، فهي اجتماعية أي جتسده ميدانيا يف صورة سلوكيات مجاعية عقالنية قاصدة إىل حتقيق أهداف معينة
تتألف من أفعال مجاعية خمطط هلا، و هي موجهة حنو السلطات الرمسية، كنوع من املمارسة النزاعية الرامية 
إىل التأثري يف السياسات السائدة، فهي تنشأ إما كدعوة لتغيري بنيوي أو ممارسة ما، أو لكبح حدوث تغري 

 يف جمال معني. 

اإليرانية كأمنوذج للدرس و التحليل وفق مقاربة احلركات متخذين يف هذا املسعى الثورة اإلسالمية  -
االجتماعية الثالثية: أوال تعبئة املوارد املادية و املعنوية الالزمة لنشر السخط على الوضع القائم و جتنيد 
األفراد يف أفعال مجاعية بغية تغيري ذلك الوضع، اثنيا بنية الفرصة السياسية أي مدى مساح السياق السياسي 
الراهن بتنظيم األفعال اجلماعية، و مدى قبول اجملتمع ألفكار و ممارسات احلركة االجتماعية، و التأثري احملتمل 
هلا، و اثلثا مسار التأطري أي التربيرات و اإلغراءات )الشعارات اجلاذبة، الكتاابت و الرموز(، اليت تستخدمها 
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و إضفاء الشرعية على أفكار احلركة و أفعاهلا سواء  احلركة االجتماعية من أجل جذب األعضاء و املوارد،
 لدى أعضائها أو لدى اجملتمع بصفة عامة.

هناك ثالثة موارد سامهت يف تعبئة السخط خالل الثورة اإليرانية، و منحت األفضلية رأينا يف ما سبق أن  -
التحالف التارخيي بني املسجد و لألصولية الدينية يف تنظيم األفعال اجلماعية، هذه املوارد تتمثل أوال: يف 

البازار و الذي أوجد االستقاللية االقتصادية املؤسسة الدينية عن الدولة و مسح بنشأة االستقاللية السياسية، 
اثنيا: مكانة املسجد كمركز للتعبئة أي مكان للنقاش و التخطيط، االحتفاليات الدينية كمناسبات للحشد 

ت سياسية، و رجال الدين الذين لعبوا دور القادة احملليني للحركة االجتماعية، و حتويلها ابلتايل إىل مظاهرا
و عملوا على نشر أفكارها يف مناطق خمتلفة، و اثلثا: االعتماد على التشيع ابعتباره إيديولوجيا مقاومة 

خروجه للحكم الظامل و متجيد االستشهاد يف مقاومته، حيث تشكل ثورة احلسني بن علي بن أيب طالب و 
ضد اخلليفة األموي يزيد بن معاوية، حداث اترخييا مفصليا يف السرد التارخيي الشيعي، و ركيزة أساسية لعقيدة 

 الشيعة يف اإلمامة و الدولة.

سياسات  فتتمثل يفأما الفرصة السياسية اليت مسحت بتبلور حركة اجتماعية ذات مضمون ديين حمافظ،  -
املعارضة العلمانية بكل توجهاهتا سواء اليسارية أو الليربالية، ابإلضافة إىل النظام الشاهنشاهي اليت قوضت 

( ضد احلكم امللكي القاجاري، اليت متخضت 1906-1905التقليد الثوري الذي خلقته الثورة الدستورية )
سي عن صياغة دستور قلص من صالحيات امللك، و فتح الباب أمام املشاركة الشعبية يف صنع القرار السيا

 عرب الربملان.

يرتكز اإلطار الثقايف للحركة االجتماعية الدينية يف إيران على أربعة دعائم رئيسية، هي: إيضاح أسباب  -
األزمة اليت يعيشها اجملتمع اإليراين ممثلة يف عداء النظام الشاهنشاهي للهوية اإلسالمية للمجتمع اإليراين، و 

ليات تلك املظامل و املطالب على املستوى األساسي للتأطري املتمثل تبعيته للقوى اخلارجية. نستطيع تلمس جت
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يف بياانت و تصرحيات اخلميين ابعتباره الشخصية األساسية يف قيادة الثورة، و على املستوى التفاعلي 
 احلواري الذي يتضمن الشعارات و اهلتافات أثناء املسريات، و املناشري اليت وزعت أثناء االحتجاجات.

اعتمادا على ما سبق، ميكننا القول أبن تبلور األصوليات الدينية يف شكل حركات اجتماعية و جناحها  -
يف تغيري حميطها االجتماعي، أمر ليس مرهوان فقط بقوهتا الذاتية، فكرا و موارد، كما أن فشلها ليس مرتبطا 

قة جدلية من التأثري و التأثر بعوامل حصرا بضعفها النظري و البنيوي. إمنا هذان األمران مرتبطان ضمن عال
اجتماعية موضوعية، هذه العوامل هي مبثابة اإلطار ألفكار احلركة و ممارساهتا، و قد أمكننا تشخيصها يف 

 ىل املقاربة الثالثية للحركات االجتماعية.إاحلالة اإليرانية ابالستناد 
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